
 

Román On s podtitulkem Na velikosti nezáleží je románová komedie o tom, že i s malou výbavou – 
ve formě postavy, majetku, mužství, charizma, smyslu pro humor, … – můžete zažít velkou životní 
párty. Román popisuje život v mnoha odstínech šedé, růžové a modré. 

Ukazuje, že život se nemusí sklá-
dat z položek vstát – vyčistit si zu-
by – jít do práce – vrátit se –  
uklidit – vyčistit si zuby – jít spát, 
ale že může být akční, vzrušující, 
nevšední, kouzelný… každý den 
a týden, a to i jen s minimální dáv-
kou kreativity. 

Kniha si klade dvojjediný cíl: pobavit a inspirovat (ne zrovna v tomto pořadí). Inspirovat muže i ženy 
a formou příběhů jim ukázat, jak lze originálním způsobem získat ženu (nebo muže), jak rozdělat 
oheň vášně (a neuhořet), jak zvládnout dominantně submisivní vztah (a ovládnout mysl druhého). 

Oproti trilogii Padesát odstínů šedi/temnoty/svobody se román On zaměřuje na dalších devětačtyřicet odstí-
nů sexuálního života, proto inspiraci v něm najdou začátečníci i pokročilí. Kdo „odstíny“ miloval, bude 
z románu unešený, kdo je nenáviděl, bude mile překvapen. 

 

Dílo Radima Martynka je, panečku, silné, pestré a chutné kafe! Pod triviálním názvem se skrývá takové 
množství odstínů života, že z toho až oči přecházejí. Kromě těch čtenářsky vděčných sexuálních libůstek je tu 
široká paleta mezilidských vztahů okořeněná poznámkami společenské etikety. A co je vůbec hlavní – celé dílo 
včetně erotických fantazií je prodchnuto jakýmsi humorným nadhledem. Čtenář postupně přichází 
k přesvědčení, že tabuizovaná a zapovězená témata jsou vlastně nejvíce vzrušující a autor rozhodně nemento-
ruje, ale dokazuje, že nic lidského mu není cizí.  

MUDr. Radim Uzel 
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 Slovo úvodem 
Milé dámy, báječní pánové, 

máte raději klidné dny plné jis-
toty, nebo roztomile divokou 
zběsilost v každé minutě svého 
života? 

Dnešní Nevšedník opět přináší 
řev ticha, uklidnění v bouři le-
gislativy i rozhořčení nad šál-
kem lahodné kávy (hlavně si ji 
nezapomeňte připravit). 

Fotka nalevo není reklamou na 
čerpací stanici ani výrobce au-
tomobilů,  ale na 7 minut mladý 
výtisk mého románu, který si 
klade za cíl rozvlnit hladinu 
fádních a monotónních vztahů.  

Inspirativní čtení Vám přeje 

Radim Martynek, jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o. 

 

„Není hezčích pohádek, než jsou ty, které píše sám život.“ (H. C. Andersen) 

„Život je jako džezová trubka, když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde. (Louis 
Armstrong) 

„Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.“ (Marcus Aurelius) 

„Člověk má na to, aby si zjednodušil život, vynaložit stejné úsilí, jaké vyna-
kládá, když si ho komplikuje. (H. Bergson) 
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21. březen 2019 byl zběsilý… 

…svatba i křtiny v jednom dni! 
Nebo také zuřivý, šílený, divoký, …, v těch nejhezčích slova smyslech. 
Uvažte sami… V jednom dni proběhly v BEA centru Olomouc čtyři 
obrovské akce pro úředníky, oddávající, matrikářky, asistentky, … 

1. seminář Jak správně oddávat… s Ladislavem Špačkem pro 
téměř 300 účastníků 

2. kongres Top asistentka… nejen s Ladislavem Špačkem pro 
70 asistentek a asistentů 

3. křest románu On s MUDr. Radimem Uzlem, s dortem 
a s autogramiádou 

4. uvedení léku Dobrofen na český trh 

Dražba křestního výtisku románu On 
Křestní kniha pokřtěná šampaňským MUDr. Radimem Uzlem a ozna-
čená hologramem AUTENTICKY POKŘTĚNÝ VÝTISK má formát A4 
(oproti románu je tedy 2x tak velká) a byla během křtu vydražena. 

antikokoticum Dobrofen 
Získali jsme licenci na výrobu Dobrofenu. Ten se používá při proje-
vech kretenismu, záchvatech idiocie a debility, při pocitech hněvu 
a agrese, při poruše morální integrity, v případě nedostatku soucitu, 
svědomí, při absenci dobra a dobré nálady. K zakoupení spolu 
s románem na www.roman-on.cz nebo samostatně. 

Pro lidi se smyslem pro humor je to recese – pro ostatní budou men-
tolové pastilky v krabičce antikokotica podnětem k zamyšlení. Týden 
po uvedení odebrala jedna z firem 100 balení Dobrofenu. Na semi-
náři Jak správně oddávat… se prodalo několik stovek balení. 

 

 

„Sňatek je jediný trest na doživotí, při němž může být udělena milost  
na základě špatného chování.“ sir Alfred Hitchcock  

Výběr referencí  
z nedávných školení  

Etiketa a normy v písemném styku – 
úprava písemností podle normy 

Městský úřad Stříbro 

Městský úřad Veselí nad Lužnicí 

Městský úřad Vrchlabí 

Městský úřad Rtyně v Podkrkonoší 

Městský úřad Broumov 

Městský úřad Pohořelice 

Městský úřad město Nové město 

nad Metují 

Městský úřad Nový Jičín 

Magistrát města Třince 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

 

Písemná komunikace v praxi – aserti-

vita a empatie v dopisech 

Městský úřad Dvůr Králové n. Labem 

Městský úřad Bohumín 

Městský úřad Holešov 

Městský úřad Stříbro 

Městský úřad Trutnov 

 

Další témata realizovaná na úřadech 

Zvyšování psychické odolnosti  

úředníků ÚSC 

anti-GDPR: Ochrana osobních údajů 

a šikanózní podání  

Novinky v lidské sexualitě na přelomu 

3. tisíciletí (Radim Uzel) 

Jak se nezbláznit 

 

http://www.roman-on.cz/
mailto:radim@martynek.cz?subject=Objednávka%20Dobrofenu


4 

O semináři Jak správně oddávat… s Ladislavem Špačkem 
Svatební obřad není jen zvučné ANO, ale předchází mu řada úkonů, které musí být splněny, aby byl obřad 
platný. Již posedmé jsme přinesli seminář určený oddávajícím osobám a matrikářkám matričních úřadů – 
navíc s nabídkou praktického „nácviku“ civilního svatebního obřadu.  

Dopolední blok legislativy byl v rukou Jaroslavy Ježkové, odpolední blok etikety, rétoriky, odívání pak spoči-
nul na bedrech Ladislava Špačka. Ženich a nevěsta si řekli své ANO, dali si prstýnky, políbili se, podepsali se a … 
zůstali svobodní. Happy end jak vyšitý  

Mezi třemi stovkami přítomných matrikářek a oddávajících se našly 4 nespokojené osoby a my jsme za ně 
rádi, protože bez nich bychom nevěděli v čem se zlepšovat. 

Novinkou byl café-bar s baristy a s možností neomezené konzumace kávových a čajových specialit. Osazen-
stvo v počtu 273 účastníků spořádalo celkem 842 káv a 293 čajových porcí. Jsme rádi, že Vám chutnalo! 

O kongresu Top asistentka 
Kongres byl zajímavý ze dvou úhlů pohledu: jednak byl rozdělen fifty-fifty mezi komerční sektor a veřejnou 
správu, když – kouzlem nechtěného – se přihlásilo 35 osob z firem a 35 osob z úřadů. Mezi 69 asistentkami byl 
přítomný muž (asistent) zcela nepřehlédnutelný. 

Den obsahoval 6 témat, kdy cílem nebylo říci vše – to ani za hodinu nejde – ale říci to klíčové a probudit zájem 
o sebevzdělávání. 

Asertivita a empatie v administrativní praxi?!? (Zuzana Stolarská) 
Cože!?! Asertivita a empatie??? Tak na toto já nemám čas!!! To je škoda, chtělo by se říci... Protože znát pár 
triků z asertivní a empatické písemné komunikace znamená, že zvládneme hravě a s lehkostí odpovědět na 
neomalenou stížnost, vykřičenou reklamaci, zpěvný dopis nebo invektivní e-mail. A těšte se, vše důležité zdo-
láme za pouhých 3 577 vteřin... 

Jak říci NE! Jak říkat ANO… (Zdenka Tmějová) 
Čemu říci ANO a čemu NE ve svém životě? Jak jasně definovat, co chceme a co ne a v souladu s tím komuniko-
vat? Co je pro nás nepřiměřený požadavek? Co nám brání říkat NE? Jaké následky má říkání ANO na to, co ne-
chceme? To vše se naučíme na tomto semináři a jako bonus přidáme návod na diplomatické NE. 

Jak být profesionální a šik (Helena Bedrnová) 
Získáte rady a tipy jak být jednoduše originální a elegantní, dozvíte se desatero pravidel v oblékání (volba 
dress-codu, kombinace stylů apod.) a zjistíte, jaké jsou aktuální trendy. 

Etiketa a normy v písemném styku – úprava písemností podle normy (Radim Martynek) 
Získáte souhrn nejdůležitějších pravidel společenského „chování“ v písemném styku a návod jak na e-mailovou 
korespondenci. Pokud jste do dneška používaly v e-mailech „dobrý den“, dozajista si to propříště rozmyslíte. 

Akademie zad aneb aby záda nebolela (Martin Trávník) 
Pokud sedíte i 8 hodin denně (nedej záda víc), bude se Vám hodit právě tento workshop. Seznámíte se s me-
todikou správného držení těla při kancelářské práci, s optimálním postavením těla při sezení za stolem, při 
chůzi na podpatcích, při zvedání a přenášení šanonů. Společně si předvedeme praktické cviky pro uvolnění 
partií, které jsou nejvíce zatěžovány právě při sedavém zaměstnání. 

Společenská etiketa s Ladislavem Špačkem 
Jaká je role a image asistentky? Je oporou svému šéfovi, organizuje jeho program a často i volný čas, předvídá 
a ví, že jeho úspěch je i jejím úspěchem… Řekneme si něco o telefonování, o psaní sms zpráv klientům a pak to 
nejdůležitější: jak vítat návštěvu, delegaci, klienta, hosty. Jak zdravit, jak je provést budovou společnosti. Nej-
náročnější je však obsluha při jednání. Dozvíme se, jak správně občerstvení připravit, co by na stole být mělo 
a nemělo, v jakém pořadí obsluhujeme hosty a na co si dáváme pozor. Servírujeme zprava, nebo zleva? Jak 
podáváme kávu? To vše se dozvíme v rychlokurzu Ladislava Špačka.  
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Hodnocení semináře Jak správně oddávat… (výběr) 

Do 26.03. – tedy do uzávěrky Nevšedníku – dorazilo 112 pozitivních komentářů… 

Co se Vám líbilo? 

Líbilo se mi vše, opravdu skvělé rady do mého nového postu 
oddávající. Moc děkuji. Byli jste všichni skvělí... 

Výběr lektorů, forma semináře, názorná ukázka obřadů, dopl-
nění semináře o informace z etikety. 

Působivé a atraktivní pojetí, vtip, noblesa, odbornost, absolut-
ní schopnost zaujmout, prostě jako obvykle u Vás nevšední 
zážitek. Děkujeme. 

Odbornost všech lektorů a jejich schopnost perfektní reakce 
na dotazy s vynikajícím schopností vysvětlit otázku. Ještě jed-
nou děkuji za příjemně a plnohodnotně strávený den na semi-
náři, z kterého jsem si odnesl řadu poznatků 

Více takových akcí na úrovni, byli jste všichni super. Děkuji 
upřímně. 

Informace i postřehy z praxe, zodpovězené dotazy na jedničku, 
prostředí akce, celková pozitivní energie, zajištění občerstvení. 

Reakce: 

To Vy jste skvělí, že jste vážili v mnoha pří-
padech i desítky kilometrů, abyste si užili 
tento odborný akreditovaný legislativně-
zážitkový seminář. 

To my děkujeme Vám a přejeme desítky, 
stovky, tisíce nadšených párů vstupujících 
do manželství oddaných právě takovými 
lidmi, kteří touží po sebezdokonalování. 

… a 4 negativní. 

Co se Vám nelíbilo? 

Oběd a cena semináře. 

Příliš velký počet účastní-
ků, komornější semináře 
se mi líbí víc. 

Příliš velký počet účastní-
ků, jednalo se spíše 
o přednášku či konferenci 
na dané téma, ne o semi-
nář. Pokud bychom měli 
informaci o počtu účastní-
ků předem, určitě bychom 
účast pečlivěji zvážili.  

Snad pouze klimatizace 
v místnosti mohla být 
mírnější.  

Jediné mínus byla klimati-
zace. Chápu, že při tako-
vém množství účastníků je 
to nutnost, ale strašně to 
foukalo, bolela mě hlava. 

Reakce: aD Oběd 

Restaurace má kapacitu 120 míst. Není v silách stávajících prostor uspokojit bříš-
ka 300 účastníků, pro které byl postaven kongresový sál. Zřejmě architekti něco 
přehlédli  

Avizovali jsme, že restauraci lze navštívit individuálně, ale že my zajišťujeme toli-
ko 400g obědovou bagetu.  

A taky jsme avizovali dress-code. Ale v mnoha případech je to marný – je to 
marný – je to marný  

Reakce: aD Cena a počet účastníků 

Očekáváte-li seminář s Jaroslavou Ježkovou a Ladislavem Špačkem v komorním 
prostředí do 30 osob, pak nepočítejte s cenou 1.777 Kč včetně DPH. Děkujeme 
za ekonomické pochopení. 

Nejde-li o semináře měkkých dovedností, kde je nutno provést nácvik např. pre-
zentačních dovedností s každým účastníkem na kameru, pak větší semináře mají 
vyšší odbornou úroveň pro velmi široké spektrum otázek. Komorní seminář by 
nepřinesl tolik otázek a tolik odpovědí. 

Reakce: aD Seminář – přednáška 

nešlo o přednášku – šlo o seminář. Přednáška je typická posluchači, kteří tráví 
vyšší procento času tím, že se upřeně a hlavně nenápadně dívají na povrch lavi-
ce, strop či z okna a předstírají, že je ten výhled najednou nesmírně zajímá. To na 
našich seminářích nehrozí. 

Reakce: aD Klimatizace 

Kromě hlavního pořadatele pobíhali v sále další čtyři kolegové (muži bez telepa-
tické průpravy). Proč jste nikomu z nich neřekl, že máme nechat klimatizaci i na-
podruhé ztlumit? 

Všechna hodnocení jsou k dispozici na www.akademie-vzdelavani.cz/recenze. 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/recenze
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Chcete být lepší vedoucí? Aneb příčiny nekvalitní práce I. 
Jsem si jist, že Vám vadí, když podřízený nevykoná svou práci dobře. Pojďme se společně zamyslet nad příči-
nami nekvalitní práce. Slibuji Vám, že nebudete litovat. Jaké jsou tedy – podle Vás – příčiny nekvalitní práce 
Vašich zaměstnanců?? Proč někdy pracovník neodvede práci dobře? 

Poznačte si důvody, které Vás napadají:  

   

   

   

   

Po vyplnění tabulky se vrhněte na druhou část článku – Příčiny nekvalitní práce II. 

 Novinka  
 

Ve středu jsme získali akreditaci MV ČR k semináři anti-GDPR: Ochrana osobních údajů a šikanózní podání, a to 
v prezenční formě a jako e-learning. Celkem tak můžete získat 3 dny do průběžného vzdělávání (více informací níže). 

 

anti-GDPR – akreditován v prezenční formě a jako e-learning 
Cílem semináře 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ŠIKANÓZNÍ PODÁNÍ 
ANEB PRÁVO VÁŽNĚ I NEVÁŽNĚ 

DOPAD ČESKÉ LEGISLATIVY NA ZAMĚSTNANCE VS 

je mírnit vášně a přimět účastníky k uvědomění, že česká právní úprava ochrany osobních údajů existovala již 
dlouho před platností GDPR a nepřináší nic revolučního, jen mírní dopady nezastavitelného šíření osobních 
údajů ve virtuálním světě. Nemá tak smysl překopávat úřady a lidi, nakupovat řešení za miliony či se bát posti-
hů kvůli tomu, že nevlastním poslední verzi superpočítače.  

Nebude pak od věci přejít k opačnému pólu práv, a to k právu veřejnosti na informace jako jedné ze záruk zá-
konnosti ve veřejné správě. Právo na ochranu osobních údajů a právo na informace jako konkurující si práva 
jak z pohledu zaměstnance VS, tak z pohledu veřejnosti.  

Závěr semináře pak bude skutečně plný vášní s naprostou vážností. Představíme si kuriózní pracovní úrazy 
a naučíme se pít alkohol tak, abychom nebyli pod jeho vlivem. Seminář plný protikladů – na začátku téma, 
o kterém se mluví 25 hodin denně a ke konci témata, které jsou tabu. Osnova: 

1 Ochrana osobních údajů: Právo na ochranu osobnosti a soukromí – Právní základ evropský a český – Důle-
žité pojmy – GDPR teoreticky a prakticky 

2 Podání ve veřejné správě jako záruka zákonnosti: Veřejná správa jako služba – Veřejná správa a informace 
– Záruky zákonnosti ve veřejné správě – Právní úprava záruk zákonnosti s důrazem na práva veřejnosti –  

3 Práva a povinnosti zaměstnanců na pracovišti: Sex na pracovišti a pracovní úraz – Alkohol na pracovišti 
a související důsledky 

Seminář realizujeme jako uzavřený v sídlech organizací pro skupiny: 

 do 25 účastníků za cenu 23.800 Kč  

 do 50 účastníků za cenu 28.800 Kč 

 2denní akreditovaný e-learning s příplatkem 8.000 Kč (samostatně za 12.000 Kč pro nejvýše 100 osob)  
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Ptáte se… 
Nedávno jsem četla ve Vašem Nevšedníku, že nezáleží, zda v názvu právnické osoby (jde o město) píšeme malé 
„m“ nebo velké „M“. Ale náš tajemník nás nutí psát velké písmeno, protože tak je to zapsáno v obchodním rej-
stříku. 

Zápisům v obchodním rejstříku jsme věnovali velmi mnoho prostoru a do sympatické hloubky… Nicméně rád 
odpovím: Shoda mezi zápisem v OR a zápisem ve Vaší písemnosti je klíčová co do obsahu – nikoli formátu. 

I nám se stalo, že jeden tajemník trval, abychom na faktuře za seminář českého jazyka udělali jazykovou hrub-
ku. Dilema, zda hrubku udělat, klesnout tak na nejnižší možnou úroveň a získat zakázku, nebo trvat na profe-
sionalitě a jazykové korektnosti a o zakázku přijít, trvalo jen několik sekund. Odmítli jsme hrubku napsat, ta-
jemník seminář zrušil a jeho úředníci tak zůstanou odborně na původní úrovni. 

Název právnické osoby u měst vychází z názvu zeměpisného. Název zeměpisný Vašeho města je Hustopeče. 
Slovo „město“ není součástí názvu zeměpisného, proto se v názvu právnické osoby píše s malým písmenem. 
Výjimku mají toliko tři města – Město Albrechtice, Město Libavá a Město Touškov – neb slovo město je sou-
částí jejich zeměpisného názvu. 

Tedy zápis Město Hustopeče v OR či jiné evidenci je zapsaný s hrubkou. 

Ale to nevadí, protože OR uvádí toliko OBSAH (tj. písmenka a jejich pořadí), nikoli FORMÁT (malá/velká písme-
na, široká/vysoká písmena). Je tedy lhostejné, zda do pracovní či jiné smlouvy napíšu pavel michalica nebo 
PAVEL MICHALICA, město hustopeče nebo MĚSTO HUSTOPEČE. Obsah je stále stejný. 

I kdyby název zeměpisný byl Město Hustopeče a zápis v OR byl tedy správný, pak malé písmeno na faktuře 
nedefinuje jiný subjekt: 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.03.1998, sp. zn. I Odon 100/1997 
Je-li účastník řízení označen v názvu (obchodním jménu) namísto velkých písmen malými písmeny, jde 
o nepřesné uvedení obchodního jména oproti tomu, jak je např. zapsáno v obchodním rejstříku. Z to-
hoto pochybení nelze bez dalšího dovozovat, že by v řízení vystupoval jako účastník někdo, kdo nemá 
způsobilost jím být, vč. způsobilosti procesní. Pochybení tohoto druhu nezpochybňuje identifikaci takto 
označeného účastníka řízení… 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15.01.2001, sp. zn. 22 Cdo 2480/2000 
Pokud je právnická osoba v právním úkonu označena nepřesně obchodním jménem nebo názvem, kte-
rý nenáleží jiné právnické osobě, avšak v tomto úkonu je uvedeno správné identifikační číslo této 
právnické osoby, není právní úkon neplatný pro nedostatek způsobilosti této osoby mít práva a povin-
nosti… 

A na faktuře zaslané Vašemu úřadu IČ bylo. Jak to bylo s tím „neznalost zákona…“? 

Vtipně působil argument úřadu, že na psaní velkého „M“ trvá finanční úřad. Opravte mě, pletu-li se, ale nej-
vyšší soud je výš než finanční úřad (nejen zeměpisně nebo počtem pater). 

Něco jiného by bylo, kdyby na faktuře určené Vašemu městu bylo napsáno město Vyškov nebo město Huště-
novice. Ale město Hustopeče versus Město Hustopeče versus MěSto huSTopeČe je pořád to stejné město. 
Takže – světe, div se – byl plně respektován obsah zápisu města v OR či jiné evidenci. 

Osmnáct let staré judikáty a spousta lidí si pořád myslí, že záleží na zápise v OR. A pak tu máme precedens 
z roku 2013, kdy město uhradilo fakturu i s názvem město Hustopeče. 

Radim Martynek, lektor semináře Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy 
v písemném styku 
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 Poradna Ladislava Špačka  
 

Otázka: Je vhodné (nutné) předat obdarovanému spolu s dárkem (šperk, drahé hodinky, briliant) i certifikát pravosti 
šperku? Nebo stačí, když se obdarovaný bude těšit „pouze“ z toho, jak tento šperk vypadá/září? 

 

 
Odpověď: Certifikát je součástí hodnoty daru. Stejně tak dáváme certifikát nebo záruční list u hodinek, přístrojů apod. 
Některé obchody vystavují certifikáty a záruční listy bez ceny, pak je možné je dát v zalepené obálce oslavenci. Pokud je 
na nich cena, nebudeme je dávat oslavenci, ale někomu blízkému, manželce nebo rodičům. Nikdy nevíme, jestli oslave-
nec náš dar nebude chtít časem třeba prodat nebo ho bude muset reklamovat apod., pak se mu certifikát nebo záruční 
list hodí. 

 

 
ETIKETA U STOLU ANEB STOLOVÁNÍ  
S LADISLAVEM ŠPAČKEM 

To je 3hodinový program vhodný jako odměna pro zaměstnance, bě-
hem kterého se při 5chodové večeři naučí účastníci všem pravidlům 
společenského stolování (zasedací pořádek, večeře s klientem, chování 
na banketu i v restauraci, zásady společenského stolování – prostírání 
stolu, ubrousek, držení příboru, překládací příbor, sklenice, jak zachá-
zíme s pečivem, degustace a dekantace vína, jak jíst běžná i exotická 
jídla atd.). 

DEGUSTAČNÍ MENU ASISTOVANÉ VEČEŘE 
Welcome drink CODA Sekt 
Degustace tří druhů předkrmů z buffetového stolu 
Grilované tygří krevety s petrželovým máslem a hráškovými lusky 
Ryzlink vlašský, pozdní sběr, Volařík, 2010 
Tagliatelle s parmazánovou omáčkou a restovanými hříbky 
Vepřová panenka připravená metodou Sous Vide s vařeným brambo-
rem a přírodní šťávou  
Cabernet Sauvignon, pozdní sběr, Moravíno Valtice, 2010 
Vanilková Panna Cotta s malinovou omáčkou 
Carmes de Rieussec Sauternes, Francie 2008 
Káva 

 

 
Otázka: Již několikrát se mi stalo v restauraci, že po dojedení jídla, jsem si vzal párátko, mezi tím odnesli nádobí, ale já 
jsem měl párátko stále u sebe. Kam s ním? Do popelníku, pod stůl, do kapsy? 

 

 
Odpověď: Párátko u stolu NIKDY nepoužíváme. Někdo říká, když si zakryji ústa rukou... ale my všichni víme, co tam dě-
lá: Kouskem dřívka si vyšťourává z mezizubních mezer zbytky masa a dojídá ho... Tohle je činnost, kterou rozhodně ne-
můžeme dělat u stolu, mezi lidmi. Ve slušných restauracích najdete párátka na toaletě a doma patří do koupelny. Tam 
si šťourejte zuby, jak chcete, ale neukazujte to už proboha ostatním. 

 

Jsem z toho jelen nebo dělám někomu křena?  
Česká rčení mají zajímavý původ… 
Rčení používají lidé v běžné mluvě častokrát i několikrát denně. Stala se běžnou součástí naší řeči, přitom asi 
málokdo tuší, kde se tyto hlášky vlastně vzaly. Možná budete hodně překvapeni. 

Zcela běžně používáme různé slovní obraty, nad kterými se ani nepozastavíme. Pro cizince ale musejí být vel-
kou záhadou. A když se nad některými zamyslíte Vy, možná budou záhadou i pro Vás. Přitom i zdánlivě nesmy-
slné rčení má svůj logický původ. 

Dělat někomu křena 
Slovo křen označuje v přeneseném významu člověka, který je nadbytečný. Nejčastěji v přítomnosti milostného 
páru. Podle odborníků bylo toto slovo pravděpodobně převzato z rakouského Kren, kde se ve vídeňském argo-
tu „Kre“ používalo ve stejném významu jako u nás. 
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O sto šest 
Když kdokoliv dělá něco o sto šest, dělá to pořádně a naplno. Podle některých zdrojů stojí za tímto obratem 
vlastně sázka dvou mladíků. Ti se prý v roce 1880 přeli, že děvče, do jehož očí se jeden z dvojice zadíval, nikdy 
nezíská. Zamilovaný mladík se vsadil, že do sv. Jana Nepomuckého bude ta dívka jeho. Měl na to času od 
29. ledna do 15. května, tedy celých sto šest dní. Kamarádi pak rčení „o sto šest“ často mezi sebou užívali 
a brzy se toto slovní spojení dostalo i do vtipů v Humoristických listech. A odtud už byl jen krůček k tomu, že se 
rčení stalo všeobecně známé. Zda zamilovaný mladík děvče nakonec získal, už ale prameny nemluví. 

Jdi do háje 
Jde o nadávku, kdy chcete někoho vykázat do patřičných mezí, ale nechcete být vyloženě sprostý. I toto rčení 
má svůj původ, ovšem už ne tak milý, jak se může na první pohled zdát. Slovo háj původně označovalo místo 
určené k pobytu mrtvých předků. Když tak někoho pošlete do háje, ve skutečnosti mu naznačujete, že má 
umřít. 

To jste ještě byli na houbách 
Když někdo někomu řekne, že v té době byl ještě na houbách, sdělujete vlastně, že ještě vůbec nebyl na světě. 
Jak to ale souvisí se sběrem hub? Toto slovní spojení je dáváno do souvislosti se starým slovanským zvykem, 
při kterém, zvláště na jaře, chodila mládež kolektivně sbírat houby. Při této příležitosti se ale mladí houbaři 
věnovali často různým hrám (a to i milostným). 

Být z něčeho jelen 
Rčení, které poukazuje na něčí zmatenost a nedostatek důvtipu, vzniklo za první světové války, když čeští vojá-
ci museli v rámci císařské armády Rakouska-Uherska bojovat po boku Maďarů. Ti se během nástupu hlásili při 
vyvolání svého jména právě vykřiknutím slova: „jelen“, což je maďarský výraz pro „přítomen“. To, že maďar-
ština používá slovo, které zní jako české jméno zvířete, spolu s často nízkou inteligencí maďarských branců 
přišlo Čechům legrační a celé se to ujalo a používalo i po válce. 

Houby s octem 
Když ukřižovali Ježíše Krista, žádal v posledních chvílích svého života o vodu. Katové prý namočili houbu do 
octa a podali mu ji k ústům. Ježíš prý ochutnal a prohlásil: „Dokonáno jest.“ Zaklonil hlavu a pravděpodobně 
zemřel žíznivý. Ocet totiž není asi ta pravá tekutina na žízeň. A tak dostal-li Ježíš houbu s octem, nedostal 
vlastně vůbec nic. A přesně takový význam toto rčení má. 

Dej si bacha 
Dej si bacha znamená dát si pozor. Někdo tvrdí, že toto rčení vzniklo podle obávaného kancléře Alexandera 
Bacha, před kterým si každý dával pozor. Jenže ve skutečnosti má toto rčení původ někde jinde. Jde totiž 
o českou zkomoleninu německého Obacht, což znamená v žargonu zlodějů právě „dej si pozor“. 

Je to na draka 
I toto slovní spojení má své kořeny v němčině. Ve slovníku německých vulgarismů se totiž objevuje slůvko 
dreck, což znamená výkal. Takže když je něco na draka, je to na h...o. 

Být v čudu 
Když někdo nebo něco zmizí, říkáme, že je v čudu. Pokud si myslíte, že to vzniklo ze slova v čoudu, tedy dýmu, 
jste na omylu. Ve skutečnosti dalo tomuto rčení název Českomoravské úvěrové družstvo (ČUD). Jednalo se 
o podnik, který lidem nabízel půjčky. Jeden ze zakladatelů ovšem svou kampeličku vytuneloval a s penězi zmi-
zel neznámo kam. Ti, kteří přišli o peníze, tak rázem věděli, že jejich úspory jsou v ČUDu. 

Zdroj: https://styl.instory.cz/3161-jsem-z-toho-jelen-nebo-delam-nekomu-krena-ceska-rceni-maji-zajimavy-
puvod.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu 

 

  

https://styl.instory.cz/3161-jsem-z-toho-jelen-nebo-delam-nekomu-krena-ceska-rceni-maji-zajimavy-puvod.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
https://styl.instory.cz/3161-jsem-z-toho-jelen-nebo-delam-nekomu-krena-ceska-rceni-maji-zajimavy-puvod.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
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Originály, stejnopisy, opisy, …, falzifikáty 
Kde jsou ty časy, kdy existoval pouze originál dokumentu?! Byla doba, kdy jsme zvažovali, zdali z něj pořídíme 
kopii, protože na celém úřadu byla jedna kopírka a vyhotovení kopie byl vcelku drahý luxus. Dnes už známe 
nejen originál a kopii, ale přibylo nám mnoho dalších 
pojmů: ověřená kopie, prostá kopie, stejnopis, prvo-
pis, prvopis stejnopisu, druhopis stejnopisu, …, a kdo 
se v tom má vyznat? Tehdejší kopírka je už dnes do-
cela směšná krabice neuvěřitelných rozměrů a slouží 
jako docela dobrý stolek pod květináč.  

Každý má mobilní zařízení s fotoaparátem pořizujícím 
fotografie v super rozlišení, tablet, notebook, tiskár-
nu, skener a kdoví co ještě. To, co bylo dříve pouhé 
sci-fi, je nyní součástí každodenní praxe. Co ovšem 
stále zůstává stejné, je skutečnost, že originál je vždy 
pouze jeden, a to je nezpochybnitelný fakt. Váhat 
ovšem můžeme, která z listin před Vámi je tím origi-
nálem.  

A je to vůbec důležité? Je přece jedno, jestli kama-
rádce pošlu poštou dopis se svým podpisem nebo ji 
pošlu tentýž text e-mailem. Jde přece o obsah a ne o 
formu… Nebo? Ale co když ji chci poslat smlouvu na prodej svého osobního automobilu? Můžu ji poslat e-mail 
a spokojit se s pouhým: „Ok, souhlasím!“ Samozřejmě můžu, neboť není-li žalobce, pak není ani soudce.  

Pak ale přijde žalobce. S kamenným pohledem můžu říct kamarádce, že e-mail kvetinka@seznam.cz není můj 
a automobil jsem jí nikdy neprodala. Kamarádka má ponaučení, které se právním jazykem dá vyjádřit takto: 
Činím-li důležitý právní úkon, tento vyžaduje písemnou formu a přítomnost mého podpisu, v ideálním případě 
vlastnoručního podpisu. Jenže žijeme v elektronické době a snažíme se všechno zjednodušit, zrychlit, tedy 
elektronizovat, digitalizovat… Takže i citovanou smlouvu můžeme uzavřít elektronicky, ale měli bychom být 
držiteli elektronického podpisu, který nám zaručí, že nebudou pochybnosti o naší identitě, případně o dalších 
faktorech jako je neporušenost obsahu dokumentu (ale to už jsme trochu v jiném oboru).  

Stále existuje mnoho lidí, kteří vytvoří dokument, vloží do něj naskenovaný podpis nebo dokument vlastno-
ručně podepíší, naskenují a v domnění, že vytvořili dokonalý elektronický dokument nebo dokonce originál, ho 
pouští do víru virtuálního světa. A ejhle. Nějaký šikula z něj vyjme Váš podpis a vloží do něj sken jiného podpi-
su a z projevu Vaší zcela originální vůle, je vůle někoho jiného, nerozeznatelná od Vašeho „originálu“.  

A většina z nás si myslí, že originál rozezná. Že opak je pravdou, dokázal soudní znalec Jiří Závora, který prove-
dl se svými kolegy z Ústavu forenzních disciplín malý test. Ovšem malý co do rozsahu, ale velký co do významu. 
Navštívil se svými kolegy 66 kontaktních míst s falešným dlužním úpisem a celých 51 míst provedlo ověření 
této listiny, čímž potvrdili, že ověřili originál. Jinak řečeno: 77 % úředníků a notářů nerozpoznalo sken podpisu 
na listině a ověřili ji jako originál. Asi si teď říkáte, jak to má asi tak úředník poznat a co může udělat, když má 
pochybnost? V druhé části otázky je odpověď jasná. Zákon o ověřování1 říká ve svém ust. § 9 písm. h), že vi-
dimace (tedy ověření shody kopie s listinou) se mimo jiné neprovede, není-li zřejmé, že se jedná o prvopis. 
V tomto případě, má-li úředník pochybnost, je povinen provedení vidimace odmítnout. Dále by měl podle té-
hož ustanovení odmítnout ověření listiny, ve které jsou změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly 
zeslabit věrohodnost ověřovaného dokumentu.  

Více ve videu na www.seznamzpravy.cz/clanek/overeni-padelku-v-cesku-urednice-mela-pochybnost- 
tak-si-vzala-lupu-a-rekla-uz-to-vidim-je-to-prave-67028 

                                                           
1
 Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů 

(zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů.  

mailto:kvetinka@seznam.cz
http://www.seznamzpravy.cz/clanek/overeni-padelku-v-cesku-urednice-mela-pochybnost-tak-si-vzala-lupu-a-rekla-uz-to-vidim-je-to-prave-67028
http://www.seznamzpravy.cz/clanek/overeni-padelku-v-cesku-urednice-mela-pochybnost-tak-si-vzala-lupu-a-rekla-uz-to-vidim-je-to-prave-67028
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Na první část otázky, jak má úředník poznat, že se nejedná o originál, je odpověď už složitější. Někdy těžko. 
Některé falzifikáty jsou opravdu rafinované. Obezřetnost je na místě. A to nejen, pokud jsem úředníkem, ale 
i jako běžný člověk. Nedávno se mi stalo, že jsem odesílala datovou schránkou výpověď pojistné smlouvy. Do-
kument byl uložen ve formátu PDF a díky odeslání z datové schránky jsem identifikovatelná, tudíž není nutné, 
aby dokument byl vlastnoručně podepsán. I přesto mi pracovnice pojišťovny volala, ať e-mailem pošlu před-
mětný dokument s naskenovaným podpisem. Odmítla jsem.  

Vám by se líbilo, kdy si Váš podpis kdokoli naskenoval do libovolného dokumentu? Mně ne. Proto nikomu svůj 
naskenovaný podpis neposílám. Vlastnoruční podpis vždy znamenal – a stále doufám, že znamená – že vezmu 
pero a podepíši se na papír. Elektronický podpis je zase jedinečná kombinace čísel. Nic mezi tím není. Neexis-
tuje nic mezi analogovým a digitálním dokumentem. Nemá pak žádnou právní sílu a způsobuje to závažné 
problémy, které často řeší naše i tak přetížené soudy.  

V případě některých listin se v současnosti zase vracíme zpět do doby, kdy kopie originálu nebyla možná – ob-
sahují totiž různé ochranné prvky, a to z jednoho prostého důvodu – aby se z nich kopie nevytvářely, neboť 
jedinečnost takové listiny je nenahraditelná kopií. Samozřejmě se jedná zejména o veřejné listiny opatřené 
plastickým razítkem, hologramem, ale dokonce i takovými ochranným prvky, které nejsou na prvopisu viditel-
né a objeví se až na kopii (např. černý pruh). 

Nevím, jak Vy, ale já si originálu vážím a nevytvářím nic, co by ohrožovalo jeho jedinečnost. Stejnopisy ano, 
jsou nutné. Ale ke stejnopisu stačí připsat doložku v. r. značící, že obsah dokumentu je totožný s prvopisem 
a že někde existuje originál s mým vlastnoručním podpisem. Vždyť je to stejné jako s originalitou u lidí, u žen 
zvláště. Která z nás by se chtěla potkat se ženou, která bude cíleně mít účes jako Vy, šaty jako Vy, lodičky jako 
Vy, jednoduše úmyslný falešný originál? 

Andrea Kovářová, lektorka seminářů s problematikou práva ve veřejné správě 

 Nová varianta semináře  
 

Pro velký úspěch semináře Zvyšování psychické odolnosti úředníků ÚSC jsme zařadili pokračovací modul: 
 

 
Osnova semináře Zvyšování psychické odolnosti I. 

 Analýza životní energie a síly 

 Jak čerpat ze svých zdrojů a posilovat svou psy-
chickou odolnost? 

 Omezující přesvědčení a programy – jak se díváme 
na svět? Proč se někdy stresujeme sami? 

 Ministrategie zvládání problematických lidí, situa-
cí, nejistoty 

 Úhly pohledu, získání nadhledu 

 Trénink radosti 

 Zodpovědnost za svůj život a za vlastní prožívání 

 Způsoby zklidnění a zbavení se napětí 

 Rady, tipy na posilování psychické odolnosti 

 Sebevědomí, sebeúcta, sebejistoty – zdroje a cvi-
čení na posilnění 

 Progresivní relaxace a další uvolňovací cvičení 

Osnova semináře Zvyšování psychické odolnosti II. 

 Zvolení nejvhodnější strategie pro zachování naší 
energie 

 Jak čerpat ze svých zdrojů a posilovat svou psy-
chickou odolnost? 

 Zvládnuté krizové situace 

 Omezující přesvědčení a programy – jak se díváme 
na svět? Proč se někdy stresujeme sami? 

 Vědomé řízení myšlenek a změna nežádoucích 
přesvědčení 

 Vize k cíli aneb jak získat to, co chceme 

 Naše hodnoty, potřeby a touhy a jejich realizace 

 Vyrovnání našich životních oblastí ke zvýšení 
osobní stability a vnitřní pohody 

 Kdy a jak říkat NE – kdy říkat ANO 

 Rady a tipy na zvýšení psychické odolnosti a du-
ševní pohody 

 

 
Oba semináře naleznete na www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/tvrde-dovednosti/ostatni-tvrde-dovednosti/ 

za cenu 24.000 Kč za školicí den za skupinu 14 účastníků. 

 

  

http://www.akademie-vzdelavani.cz/vzdelavani/tvrde-dovednosti/ostatni-tvrde-dovednosti/
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ETIKETA S LADISLAVEM ŠPAČKEM  

ANEB UMĚNÍ SPOLEČENSKÉHO VYSTUPOVÁNÍ 

Jednodenní seminář etikety se zaměřuje na nejdůležitější oblasti vystupování: 

 oblékání se všemi detaily  
 kontaktní situace, představování, zdravení 
 společenské akce a účast na nich 
 etiketa běžných každodenních situací  
 nehody a jak je řešit 
 stolování  

Termín a místo konání:  

01.10.2019 – 09:00–16:00 – Top hotel Praha 

Akreditace:  

 prezenční forma semináře není akreditovaná, ale získáte bezplatný přístup k akredito-
vanému e-learningu se započtením 2 dní do průběžného vzdělávání 

Cena (bez DPH):   

 1–5 účastníků:   1.990 Kč za osobu 
 6–9 účastníků:   1.590 Kč za osobu 
 10 a více účastníků:  1.100 Kč za osobu 

Podrobnější informace a přihlašovací formulář:  
www.akademie-vzdelavani.cz/etiketa. 

Neotálejte s přihlášením…  
O seminář je každoročně kolosální zájem.

  

http://www.akademie-vzdelavani.cz/etiketa
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Zákon přitažlivosti: 29 způsobů jak získat to, o čem sníte 
Zákon přitažlivosti je moudrým zákonem, na kterém se stojí celý život. Je důležité posilovat svou intuici a nau-
čit se přitáhnout do svého života to, o čem sníte. Každý má nějaké sny, ale jen někteří věří, že se dají splnit. 
Nikdy však nikomu nedovolte, aby Vám říkal, že Váš sen je nesplnitelný. Věřte v sebe sama. Najděte svůj vlast-
ní cíl a smysl svého života. Berte je jako zcela reálné a sledujte, jak se mění ve skutečnost.  

1. Buďte pozitivní 
Jděte životem s kladným vztahem k němu. Když mluvíte, mluvte s dobrými úmysly. Přitahujte k sobě pozitivní 
myšlenky, ať děláte cokoli. Čím více pozitivní energie bude ve Vašem myšlení, tím méně negativity bude napl-
ňovat Váš život. 

2. Buďte vděční 
Na světě je nemálo věcí, za které bychom měli být vděční. Buďte vděčni za svou rodinu, za své přátele, za stře-
chu nad hlavou i jídlo. Buďte vděčni za každý nový zážitek. Na světě je mnoho lidí, kteří si mohou o tom, co Vy 
už máte, nechat leda zdát. 

3. Věřte ve svůj sen 
Přitahujte to, o čem sníte. Vždyť jsou to právě sny, které Vám mohou život změnit v jeden jediný zázrak. Ve 
vše, co potřebujete nebo chcete, musíte věřit bez jakýchkoli pochyb. 

4. Držte se své intuice 
Vy jste tím, kdo kontroluje a řídí to, co se děje ve Vaší mysli. Jestliže ve Vás něco budí dobrý pocit, ihned se 
tomu věnujte, udělejte to. Vnitřnímu hlasu je velmi důležité pozorně naslouchat. Musíte vědět a musíte být 
připraveni na to, že Vaše intuice Vám pomůže. 

5. Mějte dost odvahy jít za hlasem svého srdce 
Zákon přitažlivosti působí i na Vaše srdce. Jestliže jeho vliv vede k bolesti v srdci, musíte mít dost odvahy nést 
trápení statečně. Nedovolte nikomu, aby Vás táhl dolů, aby Vás brzdil. Obklopte se lidmi, kteří Vám přejí, aby 
se Vám dařilo, a nezapomeňte je rovněž podporovat. 

6. Naslouchejte svým instinktům 
Vždycky znovu opakujeme, že intuice nám napovídá dobře. Naopak instinkt nás může oslabit. Věnujte tomuto 
„slabému článku“ pozornost, nezapomínejte na něj. 

7. Buďte k lidem laskaví 
„Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim.“ Tohle pořekadlo jsme slyšeli všichni mockrát. Jeho platnost je 
však neměnná. Chovejte se k jiným lidem laskavě. Vytváříte tak svět, naplněný příznivou karmou. 

8. Cestování inspiruje a pozvedá nás na novou úroveň 
Cestování je jedním z nejmocnějších zdrojů aktivace životních změn. Pokaždé, když člověk cestuje, vidí nová 
místa, nové lidi, cítí nové perspektivy. To všechno představuje vynikající „pohonnou hmotu“ mechanismu 
proměňujícího život. 

9. Najděte si čas na to, co rádi děláte 
Zákon přitažlivosti předpokládá, že přitahujeme to, co chceme. Přejete si mít více času na to, co rádi děláte? 
Pokud ano, neříkejte „to se nedá, to není možné“, ale najděte alespoň deset minut denně právě na tuhle čin-
nost. Dejte znát svou touhu. 

10. Buďte ke každému upřímní 
Buďte sami sebou. Falešné lidi nemá nikdo v oblibě. Buďte opravdoví a čestní, buďte laskaví a umějte přiznat chybu. 

11. Vyhněte se pokrytectví 
Chcete-li k sobě přitahovat jenom dobré, musíte sami být rovněž zdrojem dobrého. 
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12. Uvědomte si, že Vaše představivost je velmi mocnou silou 
Představujte si, že se Vaše sny plní. Zákon přitažlivosti platí u všeho, co chcete změnit ve skutečnost. Pokud 
stále myslíte na svůj sen a představujete si jeho naplnění, napomáháte jeho uskutečnění. 

13. Nechte se strhnout tím, co Vás zajímá 
S elánem se dozvídejte všechno o tom, co Vás zajímá. Jestliže Vás něco doopravdy strhuje, musíte se o tom 
dozvědět co možná nejvíc. 

14. Zapomeňte na nezdary 
Nepřehrávejte si je pořád v hlavě. Soustřeďte se na úspěchy a na štěstí. 

15. Uvědomte si: obavy, stres a strach nejsou důležité 
Zapomeňte na strach. Neznámo leká, ale srdce čeká, až se život naplní novými zážitky. 

16. Uznejte, že vše, co se děje, má svůj důvod 
Porážky a prohry mají rovněž svůj předem daný smysl. Život nás občas vede tajemnými, ale svým způsobem krásnými cestami. 

17. Buďte čestní, lež není k ničemu 
Chcete-li v životě získat něco opravdového, mluvte vždycky pravdu. Nebudete muset nikdy nic skrývat. Jestliže 
se za něco stydíte, přiznejte to. Nikdy nikoho nekritizujte za jeho špatné činy. Ovládejte pocity křivdy a učte se 
objevovat vlastní chyby. 

18. Žijte tak, jako by každý den byl zázrak 
Žijte tak, jako by se Vaše sny plnily každý den. Žijte tak, jako by neměl být žádný zítřek. Kolem Vás se začnou 
dít zázraky. Einstein o zázracích řekl: „Žít se dá dvojím způsobem. Prvním – jako by zázraky neexistovaly, nebo 
druhým, jako by všude kolem byly samé zázraky“. 

19. Buďte otevření 
Abyste přitáhli to, co chcete, musí být Vaše mysl otevřená. Díky tomu budete schopni získat víc pohledů na věc. 

20. Nedovolte škole, aby Vám bránila ve vzdělání 
Tak se jednou vyjádřila jistá profesorka. Jinak řečeno, škola není jediným místem, kde se lidem dostává vzdě-
lání. Mnohé se můžete dozvědět z nepřeberného množství jiných zdrojů a díky vlastním zkušenostem. 

21. Od každého se učte 
Učit se máme nejenom vlastními zkušenostmi. Mnoho se můžeme dozvědět také od jiných lidí. Každý má ně-
co, čemu stojí za to se naučit. To je také důkaz, že společně dokážeme víc. 

22. Nacházejte v lidech to nejlepší, co v nich je 
Uvidíme-li něco nejlepšího v jiných, spatří pravděpodobně něco nejlepšího oni v nás. Také to je projev zákona 
přitažlivosti. Začněte s málem, přiznejte někomu „presumpci neviny“. Pokud se Vám přestane zdát, že na něm 
není nic dobrého, znamená to, že také Vy pro něj jste se stali lepšími. 

23. Věřte v dostatek a svobodu 
Spolu se svobodou přichází i dostatek. Když dosáhnete svobody (řeč není o penězích), můžete dělat vše, co 
chcete. Dovolte si být bezplatně šťastni a pomáhat jiným. Osvobození přináší do života hojnost. 

24. Soustřeďte se na svá přání 
Přitahujte to, co potřebujete, a Vaše přání přinesou své plody. Přicházet budou postupně, ve správný čas. 

25. Nelpěte na víře, že štěstí se dá koupit za peníze 
Za peníze si kupujeme materiální předměty. Radost a lásku za ně nedostaneme. Ctižádost a úspěch rovněž ne. 
Nikdo Vám za peníze neprodá nádherný sen nebo životní cíl. Dáte-li někomu poslední minci, můžete zcela 
proměnit jeho život. A Váš se změní z jiného důvodu. 
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26. Pamatujte, že vždycky se můžete zlepšit 
Na světě není nikdo dokonalý. Člověk se však dokáže rozvíjet. Získávejte znalosti o všem, co Vás zajímá, sou-
střeďte se na to nejzajímavější a buďte v tom stále lepší. 

27. Nevzdávejte se 
Nikdy a nikde, za žádných okolností se nevzdávejte! 

28. Mějte trpělivost 
Trpělivost je skutečná hodnota. Všichni sní o rychlém dosažení cíle, v životě však platí, že trpělivost přináší 
růže. Musíme projít celou cestou k úspěchu, přeskočit se nic nedá. 

29. Inspirujte jiné! 
Snažte se o to. Vaše ambice a nadšení se mohou pro ostatní stát skvělou motivací. Ukažte lidem, že život je 
veliká cesta. Díky naší představivosti se sny dají naplňovat. 

Zdroj: www.pronaladu.cz/zakon-pritazlivosti-29-zpusobu-jak-ziskat-to-o-cem-snite   

 Novinka (nejen) pro sociální odbory  
 

Náš nejvtipnější seminář Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy v písemném styku 
byl doakreditován MPSV v prezenční formě a získal také akreditaci MV ČR jako e-learning. Ve verzi MV ČR tedy můžete 
získat až 3 dny do průběžného vzdělávání: 

 skupina do 30 účastníků – 23.800 Kč 

 skupina do 40 účastníků – 28.800 Kč 

 2denní akreditovaný e-learning s příplatkem 8.000 Kč (samostatně nelze) 

U akreditace MPSV se započte 1 den. 

 

Procenta a procentní body 
Zeptám-li se na semináři, o kolik procent se změnila úroková sazba, která loni činila 10 % a letos činí 12 %, slý-

chávám, že se změnila o 2 %. 

Pokud se má vyjádřit změna údaje uvedeného v procentech, lze jen stěží použít procenta – přesnější je použít 

procentní body (p. b.). Příklad: 

 Preference strany vzrostly z 20 % na 22 %. O kolik procent vzrostly?  

Častá odpověď je 2 %. Jenže 2 % z 20 % jsou 0,4, takže výsledek by musel být 20,4 %. Tedy preference 

vzrostly o 2 procentní body (p. b.). 

 Úroková sazba klesla ze 4 % na 2 %. O kolik procent klesla?  

Kdekdo řekne o 2 %. Správně ale klesla o 50 % nebo o 2 procentní body. Kdyby klesla ze 4 % o 2 %, pak 

by činila 3,92 %. 

Tyto významy jsou zcela jiné a je třeba je důsledně rozlišovat. V praxi často rozlišovány nejsou, což vede 

k některým matoucím nebo chybným vyjádřením. K rozlišení se používá termín procentní bod.  

A ještě jedna perlička: Jaký je rozdíl mezi 5 % a 5%? Častá odpověď: v mezeře. 

Zápis 5 % znamená pět procent. Spojením čísla a značky dohromady (bez mezery) vyjádříme přídavné jméno, 

tedy 5% čteme jako pětiprocentní. 

Zkuste odhadnout, co znamená 5m, 8l, 15mm. A poznáte již rozdíl mezi 5 h a 5h? Ano, ano – může jít o hodiny, 

ale také o haléře. 

Radim Martynek, lektor semináře Současná legislativa a její dopad na úpravu písemností – etiketa a normy 
v písemném styku 

http://www.pronaladu.cz/zakon-pritazlivosti-29-zpusobu-jak-ziskat-to-o-cem-snite
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 Citáty – Albert Einstein  
 

Večírek, na němž jsou všichni zajedno, je ztracený večer. 

Člověka lze hodnotit podle toho, co dává, nikoli podle toho, co může získat. 

Objevuji tak, že přemýšlím, přemýšlím, přemýšlím. Devětadevadesátkrát se mýlím. Po sté trefím do černého. 

Není to tím, že jsem chytřejší, ale tím, že se problémy zabývám déle. 

Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědo-
mím, že je neschopná. 

 

Příčiny nekvalitní práce II. 
Realizoval jsem přes 1 500 seminářů manažerských dovedností a vedení zaměstnanců. Úvahu nad důvody ne-
kvalitní práce děláme tedy na školeních pravidelně. Věřím, že stejně jako pro účastníky mých školení, bude 
i pro Vás toto zamyšlení velmi přínosné. 

Nabízím Vám databázi nejčastějších příčin nekvalitní práce, které uvádějí účastníci školení ze své praxe: 

špatné zadání práce,  
nepochopení zadání 

nezájem nebo nemotivovanost 
pracovníka 

málo času na splnění úkolu,  
hodně jiné práce 

nedostatečné podmínky  
pro práci 

osobní problémy pracovníka,  
únava nebo nemoc 

nízká kompetence  
pracovníka 

nedůsledná  
kontrola 

nedostatečné nebo nepřesné  
informace 

vyšší moc 

časté změny v průběhu  
plnění úkolu 

výjimečná jednorázová chyba,  
nepozornost 

pracovník si práci  
špatně naplánoval 

vztahy v týmu,  
nespolupráce kolegů 

vědomě špatně splněný úkol – 
„sabotáž“ 

nechutná káva 
v kantýně 

Udělali jste si vlastní seznam důvodů špatně odvedené práce v prvním díle článku? Do jaké míry se ten Váš 
shoduje s uvedeným seznamem? A nyní se podívejte na třetí část článku – Příčiny nekvalitní práce III. 

 K zamyšlení  
 Jak můžou rodiče chtít, abychom se chovali slušně, když:  

Tarzan žije napůl nahý,  

Popelka se vrací domů o půlnoci, 

Pinocchio stále lže, 

Aladdin je král zlodějů, 

Batman jezdí 480 km/h, 

Šípková Růženka pořád spí 

a Sněhurka žije se 7 chlapy. 

 

 
Z archivu JZD 

Žádám o přidělení krávy, která je březí po předsedovi, který se odstěhoval.  

V kulturním domě se staví kamna. Žádáme občany o brigádu – trouby jsou na MNV.  

Upozorňujeme na setí jařin. Kdo je osel, ať se přihlásí.  

Upozorňujeme družstevníky, že již 3. den je na návsi fůra hnoje. Nebude-li odstraněna, vloží se do toho národní výbor. 
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Veselé oblečení pro dětské lékaře a sestry 
O tvorbě módní a oděvní návrhářky Marie Zelené a jejím projektu Návraty k hodnotám jsme již psali 
v souvislosti s reprezentačními šaty pro města a kraje. Nyní Vám chceme představit část projektu, která se 
zaměřuje na pomoc nemocným dětem. 

Marie Zelená vytvořila veselé oblečení pro léka-
ře, kteří ošetřují nemocné děti. Cesta k tvorbě 
obrázkových halenek, šatů a zástěrek pro dět-
ské lékaře a sestry do nemocnic začala osobní 
zkušeností. Člověk blízký Marii Zelené onkolo-
gicky onemocněl a ona se seznámila s MUDr. 
Pavlem Šlampou, přednostou Kliniky radiační 
onkologie Masarykova onkologického ústavu 
v Brně. 

„Když jsme stáli společně u jedné z ozařoven, tak 
mi pan profesor řekl, že by bylo moc krásné, 
kdybych vymyslela něco barevného pro lékaře 
a asistenty dětí, které musí být ozařované,“ 
vzpomíná Marie Zelená. Nápad přišel hned. Než 
totiž vyšla z ústavu, měla ujasněný střih i styl 
tvorby veselých zástěrek. Zanedlouho přinesla 
panu přednostovi první hotovou zástěrku s us-
měvavým sluníčkem a kytičkami. Nyní již tvoří 
i bavlněné šaty a úpletové halenky. Všechny 
obrázky kreslí sama a pro malé pacienty z nich 
vytvořila omalovánky. Tak si děti mohou vybar-
vit obrázky, které nosí jejich ošetřující lékaři 
i sestry. 

Na oblečení můžete vidět sluníčko, mráček, ky-
tičky, zvířátka, …, celkem již 25 druhů obrázků. 
Existují dva druhy tvorby: 

 našívané obrázky – pouze na zástěrkách, lemované barevnými šňůrkami – ty jsou plastické a dají se po-
hladit, protože zvířátka jsou heboučká, jako by měla kožíšek, 

 obrázky natištěné na látky – na každé zástěrce, halence i šatech je nakreslená nějaká situace se zvířátky, 
o které může lékař s dítětem mluvit a odpoutat tak jeho pozornost a zmírnit strach. 

Každý se může stát podporovatelem – město, odbor i jednotlivec – a přispět na vytvoření zástěrky pro ne-
mocnici ve svém městě. Zástěrky slouží v některých odděleních nemocnice Motol, v Dětské nemocnici při FN 
Brno, v Nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, v Uh. Hradišti, v Kyjově, v Olomouci, ale také ve Fakultní dětské ne-
mocnici v Bratislavě, ve Vídni. Hodně jich bylo předáno do Masarykova onkologického ústavu v Brně a Onkolo-
gického ústavu svaté Alžběty v Bratislavě. 

A dopad zástěrek, když je mají lékaři na sobě? Děti se zklidní, zmírní to jejich strach z vyšetření, lékař se pro 
dítě stává dospělým přítelem, který si kvůli němu oblékl něco s dětským obrázkem. 

„Pokud touto tvorbou dokážu zmírnit dětský strach, pak je to nejhodnotnější, co jsem vymyslela a co můžu dál 
v životě dělat… Je to největší smysl veškeré mé práce. A jsem moc ráda, že v některých nemocnicích má perso-
nál zájem nosit toto oblečení také na geriatrických odděleních, a pohladit tak po duši lidi, kteří jsou často na 
sklonku života,“ dodala Marie Zelená. 

Martina Hrnčířová, tvář projektu Návraty k hodnotám, www.mariezelena.cz 

http://www.mariezelena.cz/
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Nejvtipnější jmenovky ze seminářů  
Na našich seminářích si účastníci sami nadepisují jmenovky podle toho, jak si přejí být oslovováni. Kromě tra-
dičních křestních jmen můžeme někdy vídat velmi vydařené přezdívky: 
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Hacknutá čeština – o alkoholu 
Někteří lidi mají pocit, že je čeština jen skomírající zdechlina. A jiní si myslí, že je to porcelánová panenka, kte-
rou musíme pietně oprašovávat. Ani jedno, ani druhé. Už deset let sbírám nová slova na webu ve slovníku Češ-
tina 2.0 a každý den přibývají další. Je to důkaz, že čeština žije a snese leccos. Změny, novinky, cizí „termity“… 
Navíc my Češi umíme češtinu hacknout, a to ještě tak, aby to byla zábava.  

Vezměte si třeba alkohol – nedávno vzniklo hned několik nových slov kvůli herečce Dádě Patrasové. Ta nejdřív 
krapet popila, a pak předvedla ukázkový opilecký autošťouch. Bulvár to rozmáznul a bylo hotovo. Místo „opít 
se“ tak můžete říct „zpatrasovat se“ nebo „zdádovat se“. Případně se můžete rovnou „zbourat jak Dáda“, což 
je požít větší množství alkoholu a při následné jízdě sundat na silnici jiný auťák.  

A když budete řídit „doněmol“, tedy do němoty a na mol, tak budete „dádovat“. No a „udělat dádá“ zase 
znamená zamávat ožralému šoférovi na rozloučenou… 

Podobně zareagovali Češi i na řádění novičoku v Británii. Jako „novičok“ pojmenovali nechutně jedovatý 
koktejl tuzemáku, fernetu a becherovky, to vše po půl deci a do třetinky dolité kolou.  

I tenhle novičok přitom může fungovat jako nervově paralytická látka. Třeba když si ho dáte jako „bajaju“ ne-
bo „hajaju“, tedy jako poslední rundu před odchodem z hospody, tak vsadím boty na to, že to pro vás bude 
dokonalý „zabliják“. To je panák, po kterém už to vaše tělo nezvládne a obrátí se naruby.  

A korunu tomu všemu dává další nové slovo – „prochlastinace“. To je chronická tendence zabývat se kon-
zumací alkoholu v restauračním zařízení v době, kdy by bylo vhodnější plnit raději povinnosti a úkoly. Pro-
chlastinace se přitom dá dělat na různých úrovních – kdo na to má, prochlastinuje s Chateaunef du Pape, kdo 
nemá, ten zase s lacinými krabičáky Chateau Tetrapac nebo Chateau de Karton.  

Prochlastinace je součástí českého „rádikalismu“, to jako že všichni rádi kalíme, a vede k „ostěnoporóze“, což 
je zase stav, kdy se musíte cestou domů opírat o stěnu.  

Někteří ovšem ani tak domů nedojdou a těm se říká „škarpióni“. To jsou frajeři, kteří to na zbytek noci zapar-
kují ve škarpě jen kousek od hospody.  

Češi zkrátka umí nejen hackovat češtinu, ale i zachlastat. Takže až si příště dáte novičok a zbouráte se jak Dá-
da, budete už vědět, že nechlastáte první ligu, ale prostě jenom prochlastinujete! 

Martin Kavka, autor projektu Čeština 2.02 

Hodnocení seminářů… 
…aneb nikdy se nelze zavděčit všem 
Stále jsme jediní, kdo zveřejňují hodnocení seminářů realizovaných pro veřejnou správu, přičemž naše dlou-
hodobé skóre činí 97 %: www.akademie-vzdelavani.cz/recenze. Dříve si každý mohl ověřit hodnocení konkrét-
ního semináře konkrétním účastníkem, ale kvůli GDPR již nezveřejňujeme část e-mailové adresy uvedenou 
před zavináčem. 

Nicméně nemohu nezveřejnit hodnocení účastníků Magistrátu města Třince z 21.02.2019, kdy jsme uspokojili 
obsahově, odborně i metodicky 100 % účastníků (viz hodnocení publikované na stránce www.akademie-
vzdelavani.cz/download/hodnoceni_trinec.pdf). Opravdu se nelze zavděčit všem? 

Radim Martynek 

  

                                                           
2
 Čeština 2.0 je slovník, který trolí češtináře už od roku 2009. Ukazuje, že čeština má šmrnc, vtip i budoucnost. Zahrnuje zbrusu nová 

slova, ale i slangové, regionální či jinak zajímavé výrazy ze všech zákoutí mateřštiny. Češtinu 2.0 vytváříme my všichni každý den. 
www.cestina20.cz 

http://www.akademie-vzdelavani.cz/recenze
http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/hodnoceni_trinec.pdf
http://www.akademie-vzdelavani.cz/download/hodnoceni_trinec.pdf
https://cestina20.cz/slovnik/trolit/
http://www.cestina20.cz/
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Typologie účastníků školení 
Starostové a vedoucí pracovníci očekávají, aby školení 
fungovalo jako investice: „Když do vzdělávání nasypu 
sto tisíc, očekávám, že to ušetří práci mým lidem 
aspoň za dvě stě. Očekávám, že lektor a účastníci mají 
stejný postoj.“  

Jenže tak to zatím není. Lektoři se vždycky snaží, aby 
školení něco lidem přineslo, jenže lidé jsou různí. Pod-
le toho se pak na školení chovají a také se podle toho 
chovají po školení. A také se podle toho líbí nám lek-
torům. 

Nejčastějším účastníkem je DIVÁK NÁROČNÝ 
Na školení chodí jako do divadla. Chce něco zajímavého vidět a trochu i prožít, ale rozhodně nechce, aby ho 
lektor obtěžoval otázkami, aby ho vtahoval do děje, a už vůbec se nechystá na základě „zhlédnutého“ školení 
něco změnit ve svém životě.  

Vyznačuje se uzavřeným postojem se zkříženýma rukama, povětšinou podmračenou tváří a vnitřním monolo-
gem typu: „Tak se ukaž, Panáčku, bude to stát za tu ztrátu času? Pěkně se vynasnaž mě zaujmout a moc na mě 
nedorážej. Když mě i decentně pobavíš, dám ti dobré hodnocení.“ 

Přínos pro lektora: nárůst dřiny na školení. Přínos pro účastníka: velká nula. 

Podle četnosti výskytu je druhým účastníkem SBĚRAČ INFORMACÍ ZAMRAČENÝ 
Na školení chodí, aby získal další zajímavé informace do své osobní databáze, kterou ale k ničemu nevyužívá 
a jen ji nechává bobtnat. Myslí si, že informace mají hodnotu, a tak má na školení dobrý pocit, že bohatne. 
Neví, že pravé bohatství tkví ve schopnosti osobní databázi využívat ke zlepšení života.  

Nesnáší jinotaje, ale vyznačuje se poctivým přemýšlením o hodnotě všeho, co lektor řekne. Jeho vnitřní mono-
log většinou zní: „Nezdržujte mě omáčkou a šup k věci, sypte na mě ta moudra. Nerušte mě úkoly 
a samostatným přemýšlením a neopakujte pochopitelné… Blbci ať si to nastudují doma v knihách.“ 

Během školení položí dvě až tři zásadní dotazy, aby něco nepochopil špatně, a když se dozví něco nového, co 
považuje za hodnotné, dá dobré hodnocení. 

Přínos pro lektora: nárůst dřiny v přípravě. Přínos pro účastníka: dobrý pocit, ale ve skutečnosti velká nula. 

Třetím podle četnosti výskytu je SBĚRAČ INFORMACÍ USMĚVAVÝ 
Na školení chodí, aby také získal další zajímavé informace do své osobní databáze, ale nevyužívá ji ke zlepšení 
života s usměvavým nadhledem. Vše důležité už přece dávno zná. Novinky ze školení ukládá do dolních pater 
databáze, aby ho moc neovlivnily. Na školení také příjemně „bohatne“, ale rozhodně se nechystá používat 
nové informace ke zlepšení života.  

Když se dobře cítí, přemýšlí o všem, co lektor řekne, klade zajímavé, neotřelé a úsměvné dotazy, aby ukázal, že 
už něco podobného zná. Vnitřní monolog je většinou příznivý: „Vše, co – lektore – přinášíš, jsou zajímavá 
moudra, která podporují můj životní názor. Nezkoušej mi ho nahlodat a budeme kamarádi. I hodnocení ti dám 
dobré.“ 

Na školení patří k nejaktivnějším, lektorovy myšlenky podporuje a rozvíjí, lektoři ho milují. 

Přínos pro lektora: příjemný průběh školení a falešný pocit, že tento člověk si ze školení hodně odnese a svůj 
život zlepší. Přínos pro účastníka: potvrzení životních názorů, ale žádná změna v životě, tedy zase pěkně velká 
nula. 
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O něco méně často chodí na školení KRITIK HODNOTÍCÍ. 
Sleduje především, jestli je vše v souladu s jeho zásadním názorem, a to si pište, že názory má! Na to, jak má 
vypadat lektor, školicí místnost, manuály, průběh školení, počasí, teplota a rosný bod. Běda, když je něco ji-
nak. O zavedení čehokoli ze semináře uvažuje pouze: „Ať se změní tady kolegové, ještě nejsou dokonalí, za to 
já už dokonalý a jsem!“ Lektor si musí dát bacha, aby mu jeho svět nenabořil, kdyby mu dokázal, že něco dělá 
nesprávně. 

Většinu semináře je KRITIK HODNOTÍCÍ podmračeně v klidu a do průběhu zasahuje, jen když je něco podle něj 
hodně špatně.  

Vnitřní monolog bývá chudičký: „Tohle je v pořádku, tohle je trochu mimo, no a tohle je zásadně špatně…“ 
Hodnocení je potom průměrem toho, co v pořádku nebylo. 

Přínos pro lektora: větší dřina na semináři. Přínos pro účastníka: zase parádní velká nula. 

Ještě méně často se vyskytuje na školení SALÁMISTA NETEČNÝ 
Na školení je z donucení nebo v podstatě omylem. Vnitřní monolog většinou zní: „Nemá cenu se snažit 
o zlepšování života, když každý ví, že každá změna je k horšímu. Školení nějak přetrpím, občas se zapojím, 
abych nevypadal blbě, a pak se vrátím do bezpečí své zóny komfortu. Kdepak změny, to jsem kdysi zkoušel 
a moc to bolelo. Už nikdy!“ 

Vypadá jako účastník, kterého stačí jen trochu postrčit a jeho život se díky školení zlepší. Lektor těmto účastní-
kům často věnuje hodně energie, protože si bláhově myslí, že možnost změny je blízko. 

Přínos pro lektora: příjemný pocit z práce. Přínos pro účastníka: předem plánovaná extra velká nula. 

Nejméně často se na školení vyskytuje ZLEPŠOVAČ MOUDRÝ. 
Na školení přichází s touhou najít cestu ke zlepšení svého výkonu a tím celého života. Klade dotazy k věci 
a chce vědět: „Jak to mám udělat, jak poznám, že to dělám dobře, s kým se mám poradit, co mi to přinese, jak 
to mám do života zafixovat a dělat to automaticky?“  

Paradoxně to lektory často obtěžuje, protože se nemohou dostat k tomu, co si nachystali. MOUDŘÍ 
ZLEPŠOVAČI, přestože jsou nejlepšími účastníky, často nejsou u lektorů oblíbení. 

Přínos pro lektora: hmatatelný výsledek práce, bohužel často překrytý negativním pocitem to je ale rejpal. 
Přínos pro účastníka: skutečné, uchopitelné a měřitelné zlepšení života. 

Přejme si, aby MOUDRÝCH ZLEPŠOVAČŮ přibývalo. Všem se nám pak bude lépe žít. 

Stanislav Šafář, lektor seminářů měkkých dovedností 

 Murphyho zákony  
 

Tělo ponořené do vany způsobí, že začne zvonit telefon.  
Co se dá rozbít, to se rozbije, co se nedá rozbít, to se rozbije taky.  
Murphyho optimistický zákon: Usmívej se! Zítra bude hůř… a pozítří možná už ani nebude.  
Zákon Murphyho dědečka: Člověk se nenaučí nadávat, dokud se nenaučí řídit auto.  
Nikdy se nepři s blbcem. Někdo by si nemusel všimnout, že je mezi vámi rozdíl.  
Dokud nepotřebujete odbočit vlevo, je silnice téměř prázdná. Silniční zákon: Vedlejší jízdní pruh jede vždy rychleji.  
Murphyho zákon o nocování v přírodě: Zvířata jednají pudově, což znamená, že po vás půjdou...  
Zákon vyplývající ze života: Život je řada průserů, po sobě nepravidelně jdoucích.  
Na životě miluju zejména tu rozmanitost… Každý den mě nasere někdo jiný…  
Povídá žena muži: Nebýt tebe, tak bychom byli ideální pár! 
Kdysi jsem býval velmi namyšlený, ale teď už jsem úplně bez chyby!  
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to! 
Přechod na letní čas mi fakt působí problémy… Předtím se mi ráno postavil doma, teď až v autobuse…  
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Konfliktní podřízený 
„Mezi dvěma podřízenými začal konflikt nenápadným způsobem. Nejdříve drobné neshody a nedorozumě-
ní. Poté ochladnutí ve vztazích a nakonec vyhrocená hádka. Nerad bych o ně přišel… Jak postupovat?“ 

Ve firmě, která dělá poměrně odborně náročnou práci, přišlo do sehraného týmu v průběhu posledního půl 
roku několik nových kolegů. Tento tým je veden velmi dobrým a respektovaným odborníkem, který je ale v roli 
vedoucího juniorem. 

V průběhu poměrně krátké doby se mezi dvě-
ma nově příchozími dalo povšimnout ochladnu-
tí vztahů, a to v situaci, kdy byli oba přiřazeni 
na tentýž projekt. Pokračovalo to nejdříve 
drobnými naschvály ze strany jednoho kolegy, 
nepředáváním všech potřebných podkladů 
a odmítáním komunikace a spolupráce mezi 
nimi. 

Na tuto situaci zareagoval vedoucí tím, že se 
sešel mezi čtyřma očima s oběma zúčastněný-
mi. Zopakoval jim, co od nich očekává a jakým 
způsobem má mezi nimi fungovat komunikace 
a spolupráce. Doufal, že toto bude dostatečné, 
a spoléhal na vyzrálost obou pracovníků. 

Poté uběhlo zhruba čtrnáct dní, které byly relativně klidné, ale vše vyvrcholilo tím, že jeden kolega veřejně 
zesměšňoval druhého. Přisuzoval si zásluhy za fungování projektu a devalvoval hodnoty a přínos práce druhé-
ho před ostatními. 

I přes okamžitou reakci a intervenci vedoucího došlo k osočování samotného nadřízeného s tím, že nesprávně 
analyzuje situaci a pokouší se trestat či poškozovat toho nepravého. Poškozený kontaktoval nadřízeného své-
ho nadřízeného a začal komunikovat s personálním oddělením. 

Jakým způsobem byste postupovali Vy? Možné postupy: 

PODPORA VEDENÍ V okamžiku, kdy dotyčný přeskočí svého nadřízeného a komunikuje s vedením, tak je nutné 
tuto situaci probrat s Vaším nadřízeným pracovníkem. Ten by Vám v této oblasti měl poskytnout podporu 
a odkázat na plnou důvěru ve Vás a Vaši kompetentnost danou situaci řešit. 

JEDNÁNÍ SE ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI Zásadní je setkat se v co nejkratším čase s oběma účastníky. Nejdříve 
mezi čtyřma očima a následně společně. S ohledem na to, že již na dané téma proběhla schůzka, tak je důleži-
té vyvodit z toho závěry a dodat vážnost aktuální situaci. Dle přístupu jednotlivých stran jim zdůraznit neak-
ceptovatelnost daného jednání a nastínit další postup, a to včetně zadání konkrétního cíle s jasným časovým 
vymezením. S tím, že pokud nebude daný cíl splněn či dojde k podobným excesům, tak z toho budou vyvozený 
důsledky. Ty je důležité v případě nedodržení opravdu vyvodit. 

KOMUNIKACE SMĚREM DO TÝMU Musíme si uvědomovat, že daná situace ovlivňuje celý kolektiv a jeho čle-
nové si všímají i našeho přístupu. Z tohoto důvodu je vhodné danou situaci odkomunikovat směrem dovnitř 
a předejít tak negativním dopadům a zároveň i možným fámám. 

Prvním krokem je informovat o tom, co proběhlo, bez toho, aniž byste jmenovali konkrétní osoby. Zároveň 
zdůraznit, že takové chování a přístup nemá ve Vašem týmu místo a je naprosto neakceptovatelné. A pokud se 
takové jednání ještě bude opakovat, tak z něho budou vyvozeny patřičné důsledky. 

Závěrem doporučuji: Nenechte se strhnout emocemi a snažit se přistupovat ke zúčastněným spravedlivě. 

Petr Hlušička, firemní sociolog, www.firemni-sociolog.cz  

http://www.firemni-sociolog.cz/
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Příčiny nekvalitní práce III. 

Jednou z věcí, kterou můžete udělat hned pro zdokonalení svých manažerských dovedností, je toto poslední 
zamyšlení. Na které z uvedených příčin nekvalitní práce má vliv vedoucí? Na našich seminářích účastníci 
z uvedených důvodů zařadí mezi ty šéfem ovlivnitelné naprostou většinu (kromě špatného kafe v kantýně). 

V některých nedostatcích pracovníka, jste „namočeni“ společně. Pokud si to připustíte, jste na dobré cestě být 
ještě lepším vedoucím. Věřím, že už teď víte, kde je příležitost na zlepšení Vašich manažerských dovedností. 

Pokud byste přesto s rozvojem manažerských dovedností potřebovali pomoct… volejte, pište, vypusťte poš-
tovního holuba. 

Daniel Sikora, lektor seminářů měkkých dovedností 

 
Osobnost semináře  

 
Účastníci našich vzdělávacích akcí nás inspirovali, a tak jsme se rozhodli udělovat za nevšední přínos atmosfé-
ře semináře titul 

OSOBNOST SEMINÁŘE 

účastníkům, kteří se dopustili: 

 sympatického vyrušování, 

 bezvadného připomínkování, 

 příkladného podsouvání námitek, 

 příjemného doplňování lektorova výkladu a 

 vytrvalé snahy o dekoncentraci lektora, 

čímž rozesmívali lektora i ostatní účastníky, aniž by narušili odbornou stránku vzdělávacího programu.  

 

 
Mezi dalšími oceněnými, kteří získali diplom a plaketu, jsou: 

 Miroslav Chlistovský, Městský úřad Veselí nad Lužnicí (Veselské služby, s. r. o.) 

 

Rodíme se jako kreativní géniové.  

Škola z nás pak udělá hlupáky, zjistila NASA 

Dr. George Land promluvil o testu kreativity, který vytvořil pro vědce NASA, aby jim umožnil měřit tvůrčí po-
tenciál školních dětí. Odkud kreativita pochází? Rodí se děti již kreativní nebo se to musí naučit? Výsledky to-
hoto testu vás zajisté překvapí! 

NASA před časem kontaktovala odborníka Georga Landa a jeho kolegyni Beth Jarmanovou s prosbou, aby 
vytvořili test, jehož prostřednictvím by se dal efektivně měřit kreativní potenciál raketových vědců a inženýrů. 
Jejich metodika nakonec NASA velmi pomohla, ale několik otázek zůstalo nezodpovězených. Kde se v nás krea-
tivita bere? Rodíme se s ní, nebo ji získáváme zkušeností? 

Na základě těchto podnětů vytvořili test pro vzorek 1600 dětí ve věku čtyři až pět let. Ten se zaměřoval na 
objevování nových, inspirativních a inovativních nápadů na řešení problémů. Děti nakonec naprosto zaválely 
a do kategorie s geniální představivostí jich spadalo celých 98 %. 

Tím ale příběh nekončí. Vědci byli výsledkem tak šokování, že se rozhodli udělat z testu longitudinální studii 
(dlouhodobé sledování) a děti otestovat za dalších pět let. Výsledek? Pouze 30 % desetiletých dětí spadalo do 
kategorie s geniální představivostí. Po dalších pěti letech hodnota klesla na pouhých 12 %. Kam kreativita zmi-
zela? 



24 

Zabíjí škola naši kreativitu? 

Samozřejmě mnozí měli s konzistencí výsledků problémy, jiní se zase domnívali, že se jedná o náhodu… To ale 
Gavin Nascimaneto, který na tuto úžasnou teorii poprvé upozornil, jednoznačně odmítá. „Testy jsme opakova-
li několikrát v různých regionech a výsledky byly vždy stejné,“ dodává Nascimaneto. 

A proč nás tedy školy okrádají o naši tvůrčí genialitu? „Důvod, proč tomu tak je, není obtížné pochopit. Škola je 
instituce, jež byla historicky vytvořena, aby sloužila potřebám vládnoucí třídy, ne obyčejným lidem,“ uvádí Nas-
cimaneto. 

Zajímavý pohled na stejnou problematiku má i Sir Ken Robinson, který na jednom z Ted Talku vystoupil 
s tématem: Zabíjí škola naši kreativitu?  

„Slyšel jsem skvělý příběh, strašně rád ho vyprávím, je o malé holčičce na hodině kreslení. Bylo jí šest a seděla 
vzadu. Její učitelka říkala, že sotvakdy dávala pozor, ale na hodině kreslení pozorná byla. Učitelka tím byla tak 
překvapena, že za ní přišla a zeptala se: ´Co to kreslíš?´ A holčička odpověděla: ´Kreslím obrázek Boha.´ A uči-
telka na to: ´Ale nikdo přece neví, jak Bůh vypadá.´ A holčička na to: ´Za chvilku už budou.´ Tyto věci mají jedno 
společné. Děti se nebojí zkusit štěstí. Když nevědí, tak to zkusí. Nebojí se chybovat. Tím samozřejmě nechci 
říct, že chybovat je to samé, jako být kreativní. Co však víme je, že když nejste připraveni chybovat, nikdy ne-
přijdete s ničím originálním. Když nejste připraveni chybovat. A tou dobou, kdy se z dětí stanou dospělí, větši-
na jich už tu schopnost nemá. Naučí se děsit se chyb. A takhle vedeme i naše podniky. Stigmatizujeme chyby. 
A dnes provozujeme i národní vzdělávací systémy, ve kterých jsou chyby to nejhorší, čeho se můžete dopustit. 
A výsledkem je, že vzděláním zbavujeme lidi jejich tvůrčích schopností,“ říká ve své prezentaci Robinson, kte-
rou doporučujeme zhlédnout. Titulky zapnete vpravo dole ve videu na odkaze níže. 

Zdroj: https://procproto.cz/zajimavosti-a-novinky/rodime-se-jako-kreativni-geniove-skola-z-nas-pak-udela-
hlupaky-zjistila-nasa/  
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